Bilag 5.3.2. Oversigtsnotat – Specialiseret rådgivning og støtte til vækstiværksættere
Samlet
IndAktiviteter
Indstillet
Ansøgt Socialfond
Ansøgt DEM
Indstillet DEM
score
stilling
dækker følgende
Socialfond
0-100
*
geografi
Vækstiværksætterprojekt
Erhvervshus Hovedstaden Bornholm, Fyn,
16.700.000,00
8.350.000,00
13.469.116,12
6.734.558,06
74
A
ved Accelerace,
S/I
Hovedstaden,
Erhvervshusene, og DDC
Midtjylland,
Nordjylland,
Sydjylland
Projektet er rettet mod virksomheder med særligt skaleringspotentiale og vil søge at styrke iværksætterne på et tidligt tidspunkt ved at øge deres læringsoptag og læringsintensitet i
forhold til deres iværksætterkompetencer gennem en iterativ proces med tre læringssprint og en tilkoblet business mentor i hele forløbet.
Projekttitel

Specialiseret
Erhvervsservice for Green
Tech Virksomheder (GT
Program)

Ansøger

Green Tech Center ApS

Fyn, Midtjylland,
Nordjylland,
Sydjylland
(Vejle er centrum
for aktiviteterne)

3.037.269,85

1.518.634,93

3.037.269,85

1.518.634,93

70

A

Projektet har til formål at hjælpe iværksættere, som opererer inden for grøn teknologi, med at få deres service/produkt ud på markedet. Gennem specialiseret rådgivning til iværksætterne,
ønsker projektet at tilføre styrkede kompetencer inden for forretnings- og produktudvikling, skalering og internationalisering.
Acceleration af
Danmarks Tekniske
Sjælland
2.800.000,00
1.439.729,20
2.800.000,00
1.439.729,20
68
B
bæredygtige og digitale
Universitet
vækstiværksættere i
Region Sjælland
Projektet henvender sig til iværksættere inden for bæredygtig industri og/eller digitalisering, med et skaleringspotentiale og vil tilbyde et målrettet accelerationsforløb, som involverer
både kollektive og individuelle elementer. Aktiviteterne i projektet skal bidrage til at udvikle iværksætternes kompetencer, forretningsmodel, finansieringsstrategi og skaleringspotentiale
via tilbud om adgang til mentorer, private rådgivere og test- og prototypefaciliteter.
Vækstiværksætterprojekt
ved Accelerace,
Erhvervshusene, og DDC

Erhvervshus Hovedstaden
S/I

Sjælland

3.300.000,01

1.650.000,00

3.300.000,01

1.650.000,00

67

B

Projektet er rettet mod virksomheder med særligt skaleringspotentiale og vil søge at styrke iværksætterne på et tidligt tidspunkt ved at øge deres læringsoptag og læringsintensitet i
forhold til deres iværksætterkompetencer gennem en iterativ proces med tre læringssprint og en tilkoblet business mentor i hele forløbet.
Sustain - Fostering Food
Start-ups Øvrige regioner

Spring Nordic ApS

Bornholm, Fyn,
4.051.080,00
2.025.540,00
0,00
0,00
60
Hovedstaden,
Midtjylland,
Nordjylland,
Sydjylland
Projektet er rettet mod fødevareiværksættere med særligt højt skaleringspotentiale og vil via fuld fokus på tiltrækning af national og international kapital, understøtte en succesfuld
markedsintroduktion og markedsetablering af de deltagende iværksætteres produkter, og udstyre dem med de relevante værktøjer, der markant øger mulighederne for en langsigtet
overlevelse og markant vækst i fødevaresektoren.

C

Projekttitel
GROW - Specialiseret
rådgivning og støtte til
vækstiværksættere i den
digitale visuelle industri

Ansøger
Vision Denmark

Aktiviteter
dækker følgende
geografi
Fyn, Hovedstaden,
Midtjylland,
Nordjylland,
Sydjylland

Ansøgt Socialfond
3.366.378,50

Ansøgt DEM
1.560.475,50

Indstillet
Socialfond
0,00

Indstillet DEM
0,00

Samlet
score
0-100

Indstilling
*

60

C

Projektet skal tilbyde iværksættere, indenfor de digitale visuelle industrier, målrettet rådgivning til videreudvikling af deres forretningsideer gennem træningscamps, sparring, mentoring
og specialiseret rådgivning fra succesfulde iværksættere i branchen, samt målrettet træning i vækstorienterede iværksætterkompetencer.
Impact StartUp Iværksætteroverlevelse og
vækstkapital

Den Sociale Kapitalfond
Management ApS

Hele landet

7.640.652,60

3.429.102,60

0,00

0,00

55

C

Projektet retter sig mod nye sociale iværksættere, og søger at forbedre iværksætternes overlevelsesrate ved at styrke deres økonomiske og kommercielle kompetencer. Projektet ønsker i
den forbindelse at udvikle et acceleratorprogram til Impact iværksættere, der har drevet social ansvarlig virksomhed i 0 – 3 år.
Sustain - Fostering Food
Start-ups Region Sjælland

Spring Nordic ApS

Sjælland

450.120,00

225.060,00

0,00

0,00

50

Ansøgningen vedrører Region Sjælland og skal ses i sammenhæng med en tilsvarende ansøgning i øvrige regioner. Projektet er rettet mod fødevareiværksættere med særligt højt
skaleringspotentiale og vil via fuld fokus på tiltrækning af national og international kapital, understøtte en succesfuld markedsintroduktion og markedsetablering af de deltagende
iværksætteres produkter, og udstyre dem med de relevante værktøjer, der markant øger mulighederne for en langsigtet overlevelse og markant vækst i fødevaresektoren.
* Sekretariatets indstillingsnotater og selve ansøgningsskemaerne er tilgængelige for bestyrelsen på AdminControl.

C

